
 
 

 
Campinas 05 de Novembro de 2010. (Número 740)   
 

Todas as edições do NIPEenergia estão disponíveis n a íntegra no site do NIPE: www.nipeunicamp.org.br   
 

SIGA O NIPE PELO TWITTER!  
O NIPE/Unicamp agora está no Twitter. Acompanhe posts sobre os eventos do NIPE, editais de P&D e oportunidades  
de emprego e concursos públicos no setor. Clique aqui e torne-se um seguidor do NIPE no Twitter. 
 

MURAL 

OPORTUNIDADES 

 
DAE de Bauru (SP) seleciona engenheiros e geólogo 
O Departamento de Água e Esgoto de Bauru (SP) abriu concurso para 3 vagas de engenheiros das áreas civil e elétrica e geólogo. O salário é de 
R$2.036,33, e a carga de trabalho é de 30 horas semanais. Para se inscrever, o candidato deverá possuir ensino superior completo e registro no 
respectivo conselho de classe (CREA). As inscrições devem ser feitas até 5 de novembro no site www.vunesp.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 70. 
 
EDITAL UESC Nº 173 - ABERTURA DE INSCRIÇÕES  
Concurso Público para provimento de cargos de professor auxiliar, professor assistente e professor adjunto, nível A. 
As inscrições para o concurso serão realizadas até 18 de novembro de 2010 até às 15:30h. O Edital segue anexo. 
 



FAPESP e FAPERJ lançam chamada sobre mudanças climáticas 
A FAPESP e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) lançam chamada de propostas para seleção de projetos de 
pesquisa cooperativos e intercâmbio de pesquisadores e estudantes em áreas de pesquisa ligadas às mudanças climáticas globais. As propostas 
deverão ser encaminhadas até 4 de fevereiro de 2011. Mais informações sobre a chamada: clique aqui. 
 
Veja mais oportunidades no site do NIPE! 
 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DO NIPE  

 

AGRENER GD 2010 
8º Congresso Internacional sobre Geração Distribuída e  Energia no Meio Rural 
A expansão da produção de biocombustíveis na Região  Centro-Oeste do Brasil 
 
13 a 15 de Dezembro de 2010 
Centro de Convenções da Unicamp – Campinas – SP 
 
Organização: NIPE/Unicamp 
 

CLIQUE AQUI PARA VER A LISTA COMPLETA DOS TRABALHOS 
APROVADOS!  
 

As inscrições com desconto vão até 12 de novembro de 2010! 
 

   



EVENTOS  

CICLO DE ESTUDOS E DEBATES DO NIEPE/UFMT 2010 

Desafios do setor energético mato-
grossense 
 
10 de Novembro de 2010 
Sala de pós-graduação nº 01 – FAET – Campus da UFMT  – Cuiabá – MT  
Mais informações: Anexo. 
 

2º Seminário Veículos Elétricos & Rede 
Elétrica 
 
18 de Novembro de 2010 
Rio de Janeiro – RJ 
Mais informações: http://ver2010.inee.org.br/  
 

Simpósio Internacional Fronteiras da 
Avaliação 
 
18 e 19 de Novembro de 2010-10-21  
Royal Palm Tower Hotel – Campinas – SP  



Mais informações: http://www.ige.unicamp.br/fronteiras/   
 

SEMINÁRIO DA AB3E 

Uma Agenda para a Política Energética 
Brasileira nos próximo 4 anos 
 
14 de Dezembro de 2010 
Hotel Excelsior – Rio de Janeiro - RJ 
Mais informações: http://ab3e.org.br/agenda2010/   
 

2º Prêmio TOP Etanol 
 
20 de Dezembro de 2010 
Mais informações: clique aqui  
 
III ELAEE  

Energía, Cambio Climático y Desarrollo 
Sostenible: Los Desafíos para América 
Latina 
 
18 e 19 de Abril de 2011 
Centro de Convenciones de la Pontificia Universidad  Católica Argentina – Buenos 
Aires – Argentina  



Mais informações: http://www.elaee2011.org/   
 

 
 

 

NOTÍCIAS 
 

PETRÓLEO 

Entenda o que está acontecendo entre a Petrobras e o 
governo 
Fonte: Superinteressante (03/09/10) 
Por  Alexandre Versignassi 
 
O dono de todo o petróleo encontrado no Brasil é o governo. Se você achasse petróleo no seu quintal, ele não seria seu. 
Mas e se você quisesse explorar a coisa? Teria que participar de uma licitação pública. Geólogos estudam o terreno e dão uma 
estimativa de quanto petróleo tem ali. 1 milhão de barris, por exemplo. O governo, então, anuncia que vai vender o direito de 
exploração dessa barrilzada. Outras empresas, além da sua, vão se candidatar. E quem pagar mais leva. 
Mas não vai ficar nisso. Entre 5% e 10% do que a companhia vencedora lucrar com o óleo lá na frente vão direto para o governo (a 
maior parte para a cidade onde está a bacia – e, se o petróleo estiver no mar, para o estado dono dessa faixa de mar). São os 
royalties. Leia mais 
 
 
ENERGIA SOLAR 

Antenas solares 
Fonte: Pesquisa FAPESP – Edição Impressa 176 (Out/1 0) 
 
Grandes expoentes da nanotecnologia, os nanotubos de carbono mostraram-se capazes de concentrar 100 vezes mais energia 



captada dos raios do Sol em relação aos tradicionais painéis solares. Ao juntar 30 milhões desses tubos compostos por folhas de 
átomos de carbono, pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, formaram antenas que 
concentram a energia solar em pequenos espaços. A equipe, liderada pelo professor Michael Strano, decreveu a novidade na 
revista Nature Materials (12 de setembro). Entre os pesquisadores que assinam o texto está o brasileiro Cristiano Leite Fantini, 
professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). “Fiz meu pós-doutorado com o professor Strano 
entre 2006 e 2007. Eu e o coreano Jae-Hee, que também fazia pós-doc e assina o texto, começamos a trabalhar com a ideia de 
feixe de nanotubos. Depois escolhemos um tipo de nanotubo semicondutor com a mesma simetria. Eles são capazes de absorver 
luz e fazer a transição eletrônica para a geração de eletricidade”, diz Fantini. Ele explica que, ao juntar os vários nanotubos 
formando uma antena de 10 micrômetros, é possível ver o dispositivo num microscópio óptico, sistema impensável para nanotubos 
isolados. Fantini diz que ainda está longe a implementação comercial das antenas. Se tudo der certo, os grande painéis solares 
instalados no telhado de casas que possuem esse tipo de energia poderão ser trocados por pequenos artefatos semelhantes a 
luminárias de jardim. 
 
 
DIRETORIA 

Paulo Barbosa toma posse na diretoria da FEC  
Fonte: Portal Unicamp (03/11/10) 
Por Manuel Alves Filho 
 
Os professores Paulo Sergio Franco Barbosa e Marina Sangoi de Oliveira Ilha tomaram posse na tarde desta quarta-feira (3), 
respectivamente, como diretor e diretora associada da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC) da Unicamp, 
para o cumprimento de mandando de quatro anos. Eles substituem Leandro Palermo Júnior e Eglé Novaes Teixeira. A cerimônia, 
presidida pelo reitor Fernando Ferreira Costa, reuniu no auditório da FEC diversas autoridades, além de convidados e integrantes 
da comunidade acadêmica. Também fez parte da mesa o ex-reitor e atual secretário de municipal de Educação de Campinas, José 
Tadeu Jorge. Leia mais 
 
 
BIODIESEL 



Cautela com o biodiesel  
Fonte: Ciência Hoje (03/11/10) 
Por Bernardo Esteves 
 
Pesquisa paulista que alerta para possível impacto ambiental desse combustível recebe prêmio alemão sobre sustentabilidade. 
Estudo catarinense que propõe reaproveitamento de rejeitos minerais e industriais também foi contemplado. Leia mais 
 
 
MDL 

México busca alternativas ao MDL 
Fonte: Carbono Brasil (04/11/10) 
Por Fernanda B. Müller 
 
Visando atrair investimentos durante o próximo encontro da ONU em Cancun, o governo do México lançou um pacote de 
programas para a redução das emissões residenciais de gases do efeito estufa através da abordagem de ‘Ações Nacionais 
Apropriadas de Mitigação’ (NAMAs). Leia mais 
 
 
PCHs 

EDP: reforço no portfólio de PCHs 
Fonte: Ambiente Energia (05/11/10) 
 
O Grupo EDP no Brasil anunciou a compra de duas pequenas centrais hidrelétricas, no Mato Grosso, que pertenciam ao Grupo 
Bertin. As usina somam 49,5 MW de potência instalada e 27,5 MW médios de energia assegurada. O investimento no negócio 
chegou a R$ 304 milhões, referentes a custos de desenvolvimento dos projetos. A transação envolveu a PCH Cabeça de Boi, com 
30 MW de capacidade instalada, e o da PCH Fazenda, com 19,5 MW. A previsão da empresa é iniciar a construção dos 
empreendimentos em março de 2011, com a entrada em operação estimada para janeiro de 2013. A concretização do negócio 



ainda depende do cumprimento de algumas condições precedentes, entre elas a formalização das transferências das autorizações 
e licenças para o Grupo EDP. 
 

 
Caso deseje não receber mais o Informativo Eletrônico do NIPE, favor responder este e-mail solicitando a retirada do seu (s) endereço (s) de E-mail (s).  

 
 


